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 آب و آبياري پژوهشي مهندسي علمي فصلنامه

 2931بهار  •ه يازدهم شمار  •سال سوم 

 يادريچه استوانه -اثر سرريز بر دبي دريچه، در مدل ترکيبي سرريز
  

 4،سيد علي اکبر صالحي نيشابوري 9،برنهارد هابر 1،محسن مسعوديان 2گزلومحمد قره 

  12/12/32تاريخ دريافت: 

21/21/32 تاريخ پذيرش:  

 

 چكيده

 -توان با استفاده از مدل ترکيبي سرريز ريچه را ميمواد معلق در ورودي د پشت سرريز و تجمع نشيني رسوب در همشکالت ت

نمايد. به علت تاثير  نشين شدن از زير دريچه عبور مواد قابل ته وري که مواد معلق از روي سرريز ودريچه کاهش داد به ط

هندسي موثر بر روند تغييرات ضريب دبي دريچه با پارامترهاي هيدروليکي و  ،دبي عبوري از دريچه جريان ريزشي از سرريز بر

 دليل چسبيدن تيغه اي به دريچه استوانه -اين اثر در سرريز بررسي در مدل ترکيبي و استفاده جداگانه، متفاوت خواهد بود. آن،

ضريب دبي دريچه بررسي آزمايشگاهي اثر سرريز روي دراين تحقيق به  .استداراي اهميت  آب عبوري از سرريز به بدنه سازه

با سريز و بدون سريز دو حالت ته شده است. براي اين منظور دبي دريچه به ازاي عمق آب باالدست در پرداخي ااستوانه

. شده است انجام متر 7/1و ارتفاع  8/1، عرض 01در کانالي افقي به طول  ن تحليل شده است. آزمايشاتآگيري و نتايج  اندازه

دريچه در حالتي که به تنهايي مورد استفاده دبي ، ضريب a/HwD/Hwبعدبي نتايج نشان داد با افزيش هردو پارامتر

يابد که اين کاهش دبي دريچه کاهش ميافزيش يافته ولي در مدل ترکيبي با افزايش اين پارامترها، ضريب  ،گيردقرار مي

 باشد. همچنين در يکدرصد مي 52 -0نسبت به حالت استفاده جداگانه دريچه در حدود  a/Hw  ثابت، با افزايش ارتفاع

.ديابدريچه، تاثير جريان عبوري از سرريز بر کاهش ميزان دبي عبوري از دريچه کاهش مي

 

  ،چهيدر  کليدي: هاي واژه

 

 

                                                 
، 10077118110دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري، ساري، ايران،  ،هاي آبي دانشجوي کارشناسي ارشد سازه1

Gharagezlu_mohamad@yahoo.com 
2
  masoudian@sanru.ac.ir، 10005261606ي ساري، ساري، ايران، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيع ،هاي آبي استاديار گروه سازه 

3
 bernhard.haber@hs-bochum.de، استاد گروه عمران دانشگاه بوخوم، آلمان 

4
 salehi@modares.ac.ir،  10050162188 هاي هيدروليکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران، استاد گروه سازه 
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 مقدمه 

ه و هاي سرريز و دريچه به علت داشتن روابط سادسازه

هواي آبيواري و   دقيق به صوورت گسوترده در شوبکه    نسبتاً

گيرند. سرريز سبب برگشت زهکشي مورد استفاده قرار مي

آب و درنتيجه افزايش سطح مقطع جريان و کاهش سرعت 

نشويني رسووبات و   نيز شرايط مناسب بوراي توه  گردد و مي

يب اين نمايد که از معامواد زائد موجود در آب را ايجاد مي

شود. بوا انباشوت رسووبات در باالدسوت     زه محسوب ميسا

شرايط جريان تغيير يافته و از دقت روابط اسوتررا  شوده   

بوا ترکيوب سورريز و     .گوردد جهت ترمين دبي کاسته مي

توان مشوکالت و معايوب اسوتفاده هور يوک بوه       دريچه مي

هووا  ي آناز مزايوواتنهووايي را کوواهش داده و در عووين حووال 

نشوين شودن در   که مواد قابول توه   ده نمود به طورياستفا

از زير و روي  ريز و تجمع کننده در ورودي دريچهپشت سر

 نمايد. سازه عبور

از جمله تحقيقات انجام گرفته در مورد مدل ترکيبي 

و همکاران  0توان به تحقيقات نجم دريچه مي -سرريز

( اشاره نمود که اثر جريان و پارامترهاي هندسي را 0001)

بي در حالت جريان آزاد از روي يک روي خصوصيات د

دريچه مثلثي يک سرريز منقبض شده مستطيلي و زير 

 001تا  12هايي از شکل با محدوده زاويه Vمعکوس 

 01اي براي زاويه درجه مورد بررسي قرار دادند و معادله

( ضريب 0262اله و همکاران )درجه پيشنهاد نمودند. فيض

 061رريز جانبي در خم زمان دريچه و سترليه جريان هم

درجه را بررسي کردند و نتيجه گرفتند بيشترين ضريب 

شود. زيرا درجه مشاهده مي 002دبي در موقعيت آبگيري 

هاي ثانويه در اين موقعيت بيشترين شدت را دارا جريان

( خصوصيات جريان 0268هستند. رضويان و حيدرپور )

بي و زير ترکيبي از روي سرريز مستطيلي با فشردگي جان

تيز را مورد دريچه مستطيلي بدون فشردگي در حالت لبه

مطالعه قرار دادند و نتيجه گرفتند با افزايش دبي و ارتفاع 

يابد و آب در باالدست سرريز ضريب دبي افزايش مي

اي براي ضريب دبي جريان براي محدوده همچنين معادله

به ( 0261تغييرات مورد آزمايش ارائه دادند. کريمي )

بررسي آزمايشگاهي تأثير پارامترهاي هيدروليکي و 

زمان از مدل ترکيبي هندسي بر ضريب ترليه جريان هم

 هاي ايشاندريچه جانبي پرداخت و نتايج آزمايش سرريز
                                                 
1
 Negm 

نشان داد که ضريب شدت جريان سازه ترکيبي جانبي با 

)نسبت عمق آب در باالدست به بازشدگي  عمق نسبي

نسبت ) يم و با اندازه حد فاصل نسبيرابطه مستق دريچه(

 5رابطه عکس دارد. . فرو به بازشدگي دريچه(ارتفاع سازه 

( با استفاده از آناليز ابعادي بر اساس تئوري 5111)

اشل براي  -ي دبييک رابطه ISSکينگهام و مدل با پي

پهن بدست ي قائم لبهجريان همزمان از رو و زير دريچه

استررا  شده نشان داد که پارامتر آورد. وي در معادله 

عمق بحراني متناظر با مقدار a/K (Kبعد  بدون

ارتفاع بازشدگي دريچه( با پارامتر  aمشرصي دبي و 

 هد آب روي سازه( رابطه مستقيم دارد. h) a/hبعد بدون

التي براي جريان ترکيبي در ( معاد5115نجم و همکاران )

دريچه مستطيلي با فشردگي برابر  -حالت آزاد براي سرريز

ارائه نموده و به اين نتيجه رسيدند که ضريب دبي جريان 

 عمق آب Hبازشدگي دريچه و  a/H (aبا پارمترهاي

و عرض سرريز  bهد روي سازه و  b/h (hباالدست( 

فاصله  a/D (Dدريچه( رابطه مستقيم داشته و با پارامتر 

ها همچنين اثرات سرريز از دريچه( رابطه عکس دارد. آن

کشش سطحي و لزجت را مورد بررسي قرار دادند. 

( به بررسي سازه ترکيبي 5116و همکاران ) 2هاياوي

ه حاصل سرريز مثلثي و دريچه مستطيلي پرداختند و نتيج

hDاز مطالعات آنان نشان داد که با افزايش نسبت  / 

)نسبت ارتفاع سرريز به هد آب روي سرريز( ضريب دبي 

( تاثير 0201گزلو و همکاران ). قرهابديکاهش مي

پارامترهاي هيدروليکي و هندسي بر ضريب آبگذري مدل 

کم را بررسي  هاياي در دبيدريچه استوانه-ترکيبي سرريز

بعد و به اين نتيجه رسيدند که با افزايش دو پارامتر بدون

( و H/aنسبت عمق باالدست جريان به بازشدگي دريچه )

ضريب  ،(H/Dنسبت عمق باالدست جريان به قطر سازه )

-( با مدل0267پور )يابد. صفار و کاشفيدبي افزايش مي

شدت  سازي اثرات هيدروليکي جريان و هندسه مجرا بر

که دريچه نتيجه گرفتند -در سيستم سرريزجريان 

مؤثرترين پارامتر در تعيين دبي عبوري از مدل با استفاده 

از روش شبکه عصبي مصنوعي، نسبت عمق باالدست به 

ساماني و مظاهري  باشد.مي a/Hبازشدگي دريچه 

لي دريچه مستطي -( جريان ترکيبي بر روي سرريز 5110)

                                                 
2
 Ferro 

3
 Hayawi 
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تيز و بدون فشردگي جانبي را در دو حالت استغراق  لبه

)سرريز آزاد و دريچه مستغرق، سرريز و دريچه مستغرق( 

سازي نمودند. در هر دو حالت مشاهده شد که پاياب  مدل

بر عمق باالدست جريان و در نتيجه بر دبي جريان تاثير 

( تاثير مشرصات هيدروليکي و 0006. نجم )گذاردمي

تيز  دريچه مستطيلي لبه -ريان ترکيبي سرريزهندسي ج

برابر را بر دبي جريان  در حالت مستغرق و با فشردگي نا

مورد بحث قرار داده و به اين نتيجه رسيد که در يک دبي 

 aعمق پاياب و  ht/a (htثابت، با افزايش نسبت استغراق 

بازشدگي دريچه( هد باالدست افزايش يافته و دبي عبوري 

( ضريب 0262مقدم )اسماعيلي و فتحي .يابدکاهش مي

مودند و دريچه را بررسي ن -دبي در مدل ترکيبي سرريز

دريچه موجب اصالح خطوط  -نشان دادند سيستم سرريز

بعد  شود و همچنين ضريب دبي به پارامتر بيجريان مي

(H/Dنسبت ) آب باالدست به قطر لوله وابسته است. عمق 

( در مورد 0261ضايي نسب  )تحقيقات فغفور مغربي و ر

روهاي مدور با استفاده از مدل ترکيبي  دبي فاضالببرآورد 

دريچه نشان داد  ميزان بازشدگي دريچه بر  –سرريز 

، با رکيبي اثر دارد و در يک عمق ثابتضريب دبي مدل ت

 يابد.افزايش بازشدگي ضريب دبي به شدت کاهش مي

کلبه تحقيقات در  دهد کهمرور کارهاي قبلي نشان مي

بررسي  ًتواماانجام گرفته دبي عبوري از سرريز و دريچه 

است، آنچه که مسلم است دبي سرريز روي ميزان  شده

دريچه  –در سرريز . جريان عبوري از دريچه موثر است

 به بدنه استوانه اي بدليل چسبيدن تيغه آب سرريزاستوانه

ه اثر نيز جريان عبوري از سرريز روي دبي عبوري دريچ

روش  ر فوق بهبررسي اث در اين تحقيق به .دارد

 شود.آزمايشگاهي پرداخته مي
 

  ها مواد روش
ارتفاع  و 8/1، عرض 01 به طول ها در فلوميآزمايش

دانشگاه  ک دانشکده عمرانمتر در آزمايشگاه هيدرولي 7/1

با قطرهاي  PVC هاي. لولهگرفتبوخوم آلمان انجام 

و ميزان  ر به عنوان مدل دريچهميليمت 511و 081، 001

براي هر قطر درنظر گرفته  مترميلي 88و  55،11بازشدگي 

، بر ثانيه ليتر 011-2ها در محدوده دبي شد. آزمايش

)6.4/1.0(  aHw 1/05.0(و(  DHw  و براي دو

 هايشکلز انجام شد. حالت دريچه با سرريز و بدون سرري

را نشان  زيچه با سرريز و بدون سرريمدل در (5و ) (0)

 .دندهمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازه در يک سوم  ،جهت کاهش تالطم  جريان 

گيري سرعت در اندازه انتهايي فلوم  نصب و براي

هاي ايجاد شده در سطح مقطع عبور جريان زير  شبکه

ستفاده شد. ميلي متر ا 0/1دريچه از لوله پيتوت با دقت 

چه با يري عمق آب در باالدست سازه دريگهمچنين اندازه

متر انجام  ميلي 0/1عمق سنج با ميزان خطاي  استفاده از

 شد.

دريچه فلوم و محل قرارگيري سازه سرريز   (2شکل)

دهد.را نشان مي

 

 

 

 

 :  مدل دريچه در استفاده بدون سرريز(1)شكل

 

 : مدل دريچه در استفاده همزمان با سرريز(2)شكل
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 مباني نظري 
( 0)دريچه دبي کل از رابطه -در مدل ترکيبي سرريز

آيدبدست مي

 

wgt QQQ                                              (1) 

 

 که در آن

tQ :دبي عبوري از مدل ترکيبي 

gQ :دبي عبوري از دريچه 

wQ :باشد. دبي عبوري از سرريز مي 

 

ط دبي فق "عمالبا صفر شدن جريان عبوري از سرريز 

اثر سرريز عبوري از دريچه را خواهيم داشت و در نتيجه 

  وجود ندارد.

جهت ترمين دبي عبوري دريچه در هر دو حالت 

استفاده همزمان با سرريز و بدون سرريز، سطح مقطع 

بندي گرديد و با استفاده  ( شبکه1)طبق شکل عبور جريان

اشت از لوله پيتوت سرعت جريان در هر نقطه شبکه برد

گرديد. بنابراين دبي عبوري از دريچه با استفاده از 

 آيد:( بدست مي5)رابطه

 
(2)   

                                            

 

 که در فرمول فوق

V:  ميزان سرعت جريان در المانdA .مي باشد 

 

برداشت سرعت در  معرف تعداد نقاط nکه در آن 

 تعداد معرف  m باشدنقطه مي 05با  و برابر عرضيجهت 

سرعت در راستاي ارتفاعي بوده و  شده نقاط برداشت

نقطه  01و  8، 5برابر با بر حسب ميزان بازشدگي 

 باشد. مي
 

 
 بندي سطح مقطع جريان در زير دريچه ( نمايش شبكه4شكل)

 

 باشد:( مي2)صورت رابطهضريب دبي دريچه به  آوردبر

(3)                                        
ghab

Q
C

g

d
2

 

 در آنکه 

gQ :( 5)دبي عبوري از دريچه که از رابطه ميزان

 آيد،بدست مي

aميزان بازشدگي دريچه :، 

b: ريچه،عرض د 

gشتاب ثقل :، 

h:  ارتفاع آب در باالدست دريچه 

dC: باشد.ضريب دبي عبوري از دريچه مي 

ij

n
m

1j
1i

ij
A

g AVVdAQ 





وم آزمايشگاهي مورد استفادهلزاي ف(: شكل و اج9شكل)  
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ميزان )h(ضريب دبي تابعي از عمق آب باالدست

، سرعت جريان D)(ستوانه، قطر اa)(بازشدگي دريچه

 داريم: بنابراين باشدميg)(شتاب ثقل وV)(در باالدست

(1)                                gVDahFCd ,,,,

باکينگهام  پيبراساس آناليز ابعادي با استفاده از تئوري 

 آيند:اي بدون بعد به صورت زير بدست ميپارامتره

 

(2)            dC1 ،ah /2  ،Dh /3  ،

Fr4

 آيد:بنابراين رابطه زير بدست مي

 

(8)                           ),/,/( FrDhahFCd 

ن مقاله هدف ينکه در ايالزم به ذکر است با توجه به ا

بررسي اثر ريزش جريان سرريز بر جريان عبوري از دريچه 

aDhHwاز  hباشد به جاي مي   که خود(

Hw ل دهندهيکي از اجزاي تشکي h)استفاده  ،است

 شده است.

 بعدبي هايه بررسي اثر پارامتردر اين تحقيق ب

)/( aHw،)/( DHwو )Fr( روي ضريب دبي

 پرداخته شده است.
 

 بحث  و نتايج

پارامترهاي مؤثر بر ضريب دبي دريچه در مدل ترکيبي 

ميزان  ،D)( اي و دريچه تنها شامل قطر سازهاستوانه

)(، هد آب روي سرريز a)(بازشدگي دريچه  wH،  عمق

)(بوده که  )h(آب باالدست سازه  wH  و)h(  براي هر

نتايج آزمايشات  .گيري شدهاي مرتلف اندازهمدل در دبي

ها تحليل گرديده و با بررسي صحت و پااليش دادهپس از 

صورت تابعي از الذکر ضريب دبي به توجه به روابط فوق

a/Hبعد هاي بيپارامتر w
 ، D/H w

مورد بررسي  Frّو  

  قرار گرفت.

 

D/Hروند تغييرات ضريب دبي در برابر  w
،a/H w

 و 

Fr 
چه روند تغييرات ضريب دبي دري (7( تا )2هاي )شکل

حالت استفاده با سرريز و بدون سرريز در برابر پارامتر  در

D/Hبعد بي w
در هر سه  يمترميلي 11را براي بازشدگي  

با بررسي هر سه شکل دهد. نشان مي شمايقطر مورد آز

D/Hگردد که با افزايش مشاهده مي w
، ضريب دبي 

 در دريچه در حالت استفاده بدون سرريز افرايش يافته

هنگامي که دريچه همزمان با سرريز استفاده  کهحالي

D/Hافزايش با تغييرات ضريب دبي گردد، روند مي w
 ،

بيانگر اين است که جريان نکته ين ا باشد.کاهشي مي

عبوري از سرريز بر دبي دريچه اثر گذاشته و باعث کاهش 

تواند در اثر افزايش گردد که اين امر ميضريب دبي مي

عمق آب و ايجاد فشار مثبت در پايين دست دريچه باشد 

چرا که با  ؛کنددريچه را شبيه حالت مستغرق مي که عمالً

جريان عبوري از دريچه با يک  زريزش آب از روي سرري

مانع يا به عبارتي مومنتم اجباري مواجه گشته که خود 

 شود.دريچه مي ش عمق آب در پشتسبب افزاي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ميليمتر 221 قطر برابردر در دريچه دبي ضريب تغييرات: (5)شكل

 

 

ميليمتر 261 قطر در برابر در دريچه دبي ضريب تغييرات :(6)شكل  
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 ميليمتر 111 قطر در برابر در دريچ دبي ضريب تغييرات :(7)شكل               

 

د که نده( نشان مي01تا ) (6) هايمچنين شکله

و 081، 001متر در هر سه قطر ميلي 55براي بازشدگي 

a/Hبعدمتر با افزايش پارامتر بي ميلي 511 w
روند  

يچه در حالت استفاده در تغييرات ضريب دبي براي

همزمان با سرريز کاهشي بوده و در حالت استفاده بدون 

 باشد.يشي ميسرريز افزا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
 ميليمتر 111 قطر در برابر در دريچه دبي ضريب تغييرات: (21)شكل                

 

 

 

 ميليمتر 221 قطر در برابر در دريچه دبي يبضر تغييرات: (8)شكل

 ميليمتر

 

 

 ميليمتر 261 قطر در برابر در دريچه دبي ضريب تغييرات: (3)شكل

 ميليمتر
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 هاي فوق در ابتدا اختالف ضريب دبي در دو در شکل

حالت استفاده دريچه کم بوده ولي با افزايش پارامترهاي 

D/H w
a/H و  w

 .يابداين اختالف افزايش مي 

گرفت  توان  نتيجه( مي05( و)00هاي )بررسي شکل با

، افزايش با سرريز و بدون سرريزکه در هر دو حالت دريچه 

 .گرددعدد فرود سبب کاهش ضريب دبي دريچه مي

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

فزايش پارامترهاي ا با روند تغييرات ضريب دبي

D/Hبعد بي w
a/H و  w

انجام  ها نيزبراي ساير بازشدگي  

فقط به ذکر يک بازشدگي  و به علت مشابه بودن روند شد

 اکتفا گرديد.

هاي ه در شکلدر ابتدا ذکر اين نکته ضروري است ک

 ت توپر مربوط به دريچه در حالتعالم ،(01( و )02)

در بدون سرريز و عالمت توخالي مربوط به دريچه  استفاده

 باشد.با سرريز ميحالت استفاده 

حالت استفاده  بيانگر آن است که در هر دو( 02)شکل

دريچه همزمان با سرريز و بدون سرريز  قطر سيلندر روي 

a/Hضريب دبي اثر داشته و در يک  w
ثابت با افزايش  

گردد يابد. اينگونه استنتا  ميضريب دبي افزايش مي ،قطر

که افزايش قطر سبب افزايش شعاع انحناي خطوط جريان 

ورودي به زير دريچه گشته و در نتيجه افت ورودي کاهش 

اين در حالي است که  .يابددبي افزايش ميب يافته و ضري

با  نشان داد (0261)نسب  رضايي ور مغربي وففغمطالعات 

، ميزان ضريب دبي کاهش لبه تيزچه افزايش ارتفاع دري

 يابد.مي

 

 

 
 در قطرهاي مختلف Hw/aتغييرات ضريب دبي با  :(29)شكل

 

تغييرات  ضريب دبي در برابرعدد فرود براي مدل دريچه  :(22)شكل

 با سرريز

 

تغييرات ضريب دبي در برابر عدد فرود  براي مدل  :(21)شكل

 دريچه بدون سرريز
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به  توانمي (02)در شکلاز ديگر نکات قابل مشاهده 

يچه در دوحالت استفاده با در ضريب دبي کاهش اختالف

a/Hيک سرريز و بدون سرريز در در  w
ثابت با افزايش  

 دراين صورت. ه( اشاره نمودقطر سيلندر )ارتفاع دريچ

 ش قطربا افزاي تحليل نمود که احتماالً اينگونه توان مي

دست دريچه بيشتر شده و  کاهش فشار در ربع دايره پايين

ناشي از  فشار سبب کاهش اثر فشار مثبتاين کاهش 

گردد بر دريچه مي ابعمق پاي و زريجريان عبوري از سر

گيري مقدار فشار در  تواند با اندازهکه اين موضوع مي

 گردد. به تفکيک بررسيکارهاي آتي 

 

D/Hتوان فهميد که  در مي (01)با بررسي شکل w
 

ثابت با افزايش بازشدگي دريچه، ضريب دبي در هر دو 

الت استفاده با سرريز و بدون استفاده از سرريز کاهش ح

 ور مغربي وفيابدکه با نتايج بدست آمده از مطالعات فغمي

 خواني دارد. ( براي دريچه لبه تيز هم0261نسب ) رضايي

 

 

 
 در بازشدگي هاي مختلف Hw/Dتغييرات ضريب دبي با  :(24)شكل

 

گي بازشد شگردد که با افزايهمچنين مشاهده مي

D/Hدريچه در يک  w
چه ثابت اختالف ضريب دبي دري 

، يابداستفاده با سرريز و بدون سرريز افزايش مي در حالت

سرريز  که دگردعبارتي ديگر افزايش بازشدگي سبب ميه ب

 تاثير بيشتري در کاهش دبي عبوري از دريچه داشته باشد.

 

جريان عبوري  که کهدهدنشان مي حاضر نتايج تحقيق

اي تحت تاثير ميزان جريان استوانه دريچه -سرريز از زير

به طوري که با افزايش  باشدازبرش سرريز مي عبوري

D/Hبعد پارامترهاي بي w
a/Hو   w

روند ضريب دبي  

دريچه در هنگام استفاده با سرريز کاهشي و در حالت 

و جريان عبوري از  باشدافزايشي مي بدون سرريزه استفاد

آب در ايجاد فشار مثبت و افزايش عمق  به علت سرريز

درصدي ضريب دبي  52 -0دست سبب کاهش  پايين

 همچنين گردد.ميدريچه نسبت به حالت بدون سرريز 

a/Hدر يک  محقق شد w
ثابت، با افزايش قطر سيلندر  

دبي دريچه در دو حالت استفاده به تنهايي ضريب  اختالف

D/Hکاهش و در زو با سرري w
با افزايش بازشدگي  

 يابد.اختالف ضريب دبي افزايش مي
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Effect of weir flow on gate discharge in combined cylindrical weir- gate 

 
M.  Gharahgezlou1, M. Masoudian2, B. Haber3, S. A. A. Salehi  Neyshaboury4 

 

Abstract  

Problems related to sedimentation and depositions can be minimized by using a system where weirs 

and gate are combined in open canals while the floated materials run over and sediments run under the 

structure. Because of effect of overflow on underflow, the variation rate of discharge coefficient with 

geometric and hydraulic parameters is different with their use each other separately. It is important for 

cylindrical weir-gate because the flow nape will sit on the weir completely the current work describes 

the results of experimental investigation on effect of weir flow on gate discharge coefficient for 

cylindrical weir-gate. In this way the gate discharge is measured against upstream water depth in two 

condition of weir flow and without weir flow. The experiments are carried out in a laboratory flume 10 

m length, 60 cm wide and 70 cm height. Results indicate that increasing dimensionless parameters of 

Hw/a and Hw/D cause decreasing the discharge coefficient for weir flow and it rises about 1-25% 

without weir flow. For a constant values of the Hw/a increasing the gate height, the effect of weir on 

gate discharge coefficient decreases for the cylindrical weir-gate. 

   

Keywords: Cylindrical, discharge coefficient, gate, weir. 
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